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Τεύχος
Μάρτης 2017 Χανιά
Διανέμεται χωρίς αντίτιμο

Όταν ανοιγόμασταν στο πέλαγος, μας περνούσαν χειροπέδες, για να μην
μπορούμε να κινηθούμε και ενδεχομένως να επαναστατήσουμε,
σε περίπτωση που κοντραριζόμασταν με εχθρικό πλοίο.
Μας φοβόνταν τότε οι αξιωματικοί της γαλέρας.
Μπορούσαν να έρθουν τα πάνω κάτω.
Να ριχτούν αυτοί αλυσοδεμένοι στα κουπιά και να βγούμε εμείς
καπεταναίοι στην επιφάνεια.
Γι αυτό και έπεφταν ανελέητοι πάνω μας και μας μαστίγωναν με μανία.

« Τα σύ νορ α είναι χαρ ακιές στο σώµα το υ πλανήτη»
«Έ να έθνο ς χω ρ ίς σύνο ρ α, δεν είναι έθνο ς»

∆ήλωση του νέου πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, απόγο-
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νου Σκοτσέζων και Γερµανών µεταναστών.

νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, λίγες µέρες µετά την ορκωµοσία του, δεν άργησε καθόλου να δείξει τις προθέσεις του. Η παραπάνω
δήλωση αφορά την προεκλογική του εξαγγελία σε
σχέση µε την ανέγερση µιας φαραωνικού µεγέθους
κατασκευής, ενός τείχους µήκους 3.000 χιλιοµέτρων και κόστους 25 δις δολαρίων κατά µήκος
των συνόρων Μεξικό-ΗΠΑ, προκειµένου (κατά τα
λεγόµενά του) να περιοριστεί η µετανάστευση προς
τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα απαίτησε από την κυβέρνηση του Μεξικό, την οικονοµική της συµβολή για
την αποπεράτωση του έργου. Ταυτόχρονα, διέταξε
την εντατικοποίηση των µέτρων ενάντια στους ήδη
υπάρχοντες µετανάστες χωρίς χαρτιά και την αύξηση των απελάσεων.
Στη συνέχεια, επανήλθε δριµύτερος µε ένα νέο
διάταγµα, το λεγόµενο Muslim Ban, σύµφωνα µε
το οποίο απαγορεύεται για 4 µήνες η είσοδος στις
ΗΠΑ, πολιτών µε καταγωγή από 7 µουσουλµανικές
χώρες (Ιράν, Ιράκ, Συρία, Υεµένη, Λιβύη, Σοµαλία,
Σουδάν), ενώ σταµατάει έστω και προσωρινά την
είσοδο προσφύγων. Παρ' όλο το τραγελαφικό του
περιεχόµενο, καθώς στις περισσότερες από αυτές
τις χώρες, οι ΗΠΑ έχουν άµεση ή έµµεση εµπλοκή,
είτε µέσω των στρατιωτικών τους επεµβάσεων, είτε
µε τη χαλιναγώγηση τοπικών οµάδων συµφερόντων, το 9ο εφετείο του Σαν Φρανσίσκο, απέρριψε προς το παρόν την εφαρµογή του διατάγµατος.
Σε παρόµοιο µήκος κύµατος εντάσσονται και οι
έντονες φήµες που αναφέρονται σε ακόµα ένα επικείµενο νοµοσχέδιο και το οποίο θα αφορά τον
έλεγχο και την πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά
στοιχεία που βρίσκονται στα κινητά τηλέφωνα
όλων όσων ταξιδεύουν προς τις ΗΠΑ, ενώ σε περί-

πτωση άρνησης παράδοσης της συσκευής, θα απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα. Μέχρι αυτή τη
στιγµή, και παρόλο τις ερωτήσεις από δηµοσιογράφους προς τον εκπρόσωπο τύπου του Λευκού
Οίκου, δεν έχει υπάρξει κάποια διάψευση.
Ακόµα µία βασική επιδίωξη του Τραµπ, αποτελεί
η κατάργηση έως το 2018 του συστήµατος
πρόσβασης στην υγεία και στην περίθαλψη, το
οποίο θέσπισε ο προκάτοχός του, και είναι γνωστό
ως Obamacare. Το Obamacare έχοντας κάποια
πρωτοφανή (έστω και επιδερµικά) χαρακτηριστικά
κοινωνικού κράτους, αποτέλεσε το µήλον της έριδος κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών. Αυτό συνέβη διότι στις ΗΠΑ των
µονοπωλίων και των γιγάντιων ιδιωτικών ασφαλιστικών κολοσσών, προκλήθηκαν τριγµοί και αντιδράσεις από τα υπερσυντηρητικά κοµµάτια της
µεσαίας τάξης που δεν επιθυµούσαν σε καµία περίπτωση να πληρώνουν φόρους, προκειµένου να
έχουν κάποια ψήγµατα δηµόσιας ασφάλισης τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα.
Και επειδή τα «ανδραγαθήµατα» του νέου πλανητάρχη δεν έχουν τελειωµό, ας ρίξουµε µια µατιά
στους νεοδιορισµένους συνεργάτες του σε θέσεις

κλειδιά. Ο Στίβεν Μπάνον, πρώην διευθυντής της
ακροδεξιάς ιστοσελίδας Breitbart Νews, αναλαµβάνει επικεφαλής της «Στρατηγικής Πολιτικής»
όπως και επικεφαλής των αντίστοιχων συµβούλων
της. Ο γενικός εισαγγελέας της Οκλαχόµα, Σκοτ
Προύιτ, ορκισµένος εχθρός των κινήσεων ενάντια
στην κλιµατική αλλαγή, διορίζεται ως επικεφαλής
της «Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος».
Στη συνέχεια, ο δηλωµένος ρατσιστής Τζον Κέλι,
διορίζεται στο υπουργείο που επιβλέπει τη µετανάστευση, ως υπουργός εσωτερικής ασφάλειας.
Τέτοιες κινήσεις έχουν καταγραφεί δεκάδες ακόµα
και σε άλλες θέσεις, µε τον Τραµπ να διορίζει
απροκάλυπτα και δίχως τελειωµό τα πρώην (πλέον)
διευθυντικά στελέχη από τα λόµπι των πολυεθνικών εταιριών τα οποία υπηρετεί, ενώ παράλληλα
επιδιώκει να ενδυναµώσει τα συµφέροντά τους
ακόµα περισσότερο, εφαρµόζοντας αυτή την τακτική.
Προφανώς όµως µετά τις αρχικές εξαγγελίες του
Τραµπ, δεν άργησαν να φανούν και οι πρώτες αντιδράσεις. Από την πρώτη µέρα της εκλογής του έως
και σήµερα, οργανώνονται συνεχώς διαδηλώσεις
σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, όπως και
αντίστοιχα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες µε
τη συµµετοχή χιλιάδων ανθρώπων και µε κεντρικά
συνθήµατα: «Ο Τραµπ δεν είναι ο πρόεδρός µου»,
«Όχι στον ρατσισµό», «Όχι στον Τραµπ», «Ο
Τραµπ στα σκουπίδια». Χιλιάδες άνθρωποι από
υποβαθµισµένες περιοχές, γυναίκες που απαιτούν
ισότητα, καταπιεσµένοι λατινοαµερικάνοι, έγχρωµοι και µετανάστες, νεολαίοι µε αβέβαιο µέλλον,
προοδευτικοί, αριστεροί και αναρχικοί, ενώνουν τις
φωνές τους ενάντια στην επέλαση του ρατσισµού,
του νεοφιλελευθερισµού και του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού καπιταλιστικού συστήµατος, µη διστάζοντας σε αρκετές περιπτώσεις να
συγκρουστούν µε τις δυνάµεις καταστολής.
Ίσως, όλο αυτό το εκρηκτικό συνονθύλευµα να
αποτελεί το πρελούδιο µιας νέας πολιτικής εποχής.
Μιας εποχής που λόγω της σαθρότητας στα θεµέλια
του καπιταλιστικού οικοδοµήµατος, όχι απλά επιτρέπει σε παρανοϊκούς αλαζόνες κροίσους να εκφράζουν ανεµπόδιστα ακραίες µισογύνικες,
ρατσιστικές και ιδιαίτερα µισαλλόδοξες απόψεις,

αλλά τους τοποθετεί κιόλας στον θώκο του πλανητάρχη µε σκοπό την πρακτική εφαρµογή όλων αυτών. Μιας εποχής που φέρνει τη σηµαντική άνοδο
ακροδεξιών και νεοναζιστικών µορφωµάτων στην
Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, όσο και σε επίπεδο µαχητικής παρουσίας στον δρόµο. Μιας εποχής που
ισλαµοφασιστικές οργανώσεις διοικούν περιοχές
ολοκληρωτικά, εφαρµόζοντας µε το µαστίγιο τη
σαρία στα µέρη που καταλαµβάνουν.
Όµως το καθήκον των καταπιεσµένων, αυτών που
παράγουν τον πλούτο αυτού του κόσµου για τα
συµφέροντα των δυναστών του, δεν περιορίζεται
στην εκλογή του λιγότερου κακού ηγέτη. Αυτή η
λογική-παγίδα ουσιαστικά αφήνει ανέγγιχτη την
πολιτική του παγκόσµιου κεφαλαίου και εγκλωβίζεται σε λογικές αλλαγής του πολιτικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα εφησυχάζεται από τις µικρές
νίκες και απογοητεύεται γρήγορα στους αγώνες
χωρίς άµεσα και προφανή αποτελέσµατα. Όπως
έχει αποδείξει η ιστορία, κανένας ηγέτης δεν
βρέθηκε στην εξουσία για να υπηρετήσει τα λαϊκά
συµφέροντα, ενώ όσες «φιλολαϊκές» µεταρρυθµίσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά καιρούς, αποτέλεσαν στάχτη στα µάτια κόσµου, προκειµένου να
διαιωνιστεί η κυριαρχία. Όσο λοιπόν υπάρχουν
ηγέτες, που µε τη σειρά τους αναπόφευκτα διογκώνουν τις ταξικές διαφορές και οξύνουν την παγκόσµια καταπίεση, ο αγώνας για την ανατροπή
του καπιταλισµού θα παραµένει διαχρονικά επίκαιρος.
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την ζωή.
Στην πλάτη της αµερικανικής ιστορίας αλλά και
κληρονοµιάς υπάρχει µια εκτενής χρονολογική καταγραφή συνθηκών που υπογράφηκαν, συνθηκών
που παραβιάστηκαν και σφαγών που χαρακτηρίστηκαν ως µάχες. Το 1824 δηµιουργήθηκε το γνωστό ως γραφείο των «ινδιάνικων υποθέσεων» εντός
του υπουργείου πολέµου γεγονός που σηµάδεψε
από νωρίς µε έναν τόνο επιθετικότητας, τις διαπραγµατεύσεις των Αµερικανών µε τους αυτόχθονες. Το 1862 το νοµοθετικό διάταγµα «πράξη
Χόµστεντ» υπογεγραµµένο από τον πρόεδρο Λίνκολν απελευθερώνει ένα κύµα λευκών εποίκων στα
αυτόχθονα εδάφη, ενώ ένα χρόνο µετά, ξεκινά
εξέγερση των Σάντε Σίου στη Μινεσότα και καταλήγει µε το κρέµασµα 38 ανδρών Σίου, ίσως η µεγαλύτερη µαζική εκτέλεση στην ιστορία των ΗΠΑ.
Η εκτέλεση διατάχθηκε από τον πρόεδρο Λίνκολν
δύο µέρες µετά την υπογραφή της διακήρυξης για
τη χειραφέτηση των µαύρων(Black Codes). Το
1866 ξεκινάει η πραγµατοποίηση του διηπειρωτικού σιδηροδρόµου. Οι Αµερικάνοι σφετερίστηκαν
γη για δρόµους και τρένα, ώστε να κόψουν δρόµο
µέσα από την καρδιά των Λακότα. Ως απάντηση
τρεις φυλές των Λακότα, επιτέθηκαν και νίκησαν
τον αµερικανικό στρατό. Το 1868 είναι η δεύτερη
συνθήκη του Φορτ Λάραµι η οποία ξεκάθαρα εγγυάται την κυριαρχία του µεγάλου έθνους των Σίου
και την ιδιοκτησία των Λακότα επί των ιερών µαύρων λόφων. Η κυβέρνηση υπόσχεται επίσης γη και
δικαιώµατα κυνηγιού στις γύρω πολιτείες. Ήταν ο
πρώτος πόλεµος στην αµερικανική ιστορία όπου η
κυβέρνηση διαπραγµατεύτηκε µια συνθήκη στην
οποία υποχώρησε σε όλες τις απαιτήσεις του
εχθρού της. Το 1869 ολοκληρώνεται ο διηπειρωτικός σιδηρόδροµος ενώ δύο χρόνια µετά θέτονται
όλοι οι ιθαγενείς υπό την κηδεµονία της οµοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο στρατός εκδίδει διαταγές οι
οποίες απαγορεύουν στους ∆υτικούς Ινδιάνους να

« Κι είναι η σύ φιλη της υ ποµονής
που κάνει τον Καθιστό Ταύ ρ ο να
επιτεθεί και τότε το κεφάλι του
Λού κυ Λου κ θα στολίσει την
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κιθάρ α µου »

ι πόλεµοι κατά των αυτοχθόνων ιθαγενών της
Βορείου Αµερικής ξεκινούν από το 1492 και τυπικά
διαρκούν έως το 1890, τόσο στην αποικιακή περίοδο δηλαδή, όσο και στην περίοδο της ανεξαρτησίας
των Ηνωµένων Πολιτειών και «λήγουν» µε την
κατάκτηση των εδαφών των ιθαγενών όπου κάποιοι
σφαγιάστηκαν, κάποιοι αφοµοιώθηκαν και κάποιοι
ξεριζώθηκαν από τη γη που γεννήθηκαν. Σήµερα
µετά από µια σειρά σφαγών και σχεδόν ολική
εξόντωση των ιθαγενών, οι εναποµείναντες
βιώνουν τον καταναγκαστικό εγκλεισµό, την γκετοποίηση και την αποµόνωση κάτω από ακραίες συνθήκες διαβίωσης ενώ δεν λείπουν οι θανατηφόρες
ασθένειες και οι αυτοκτονίες .
Οι αιτίες κάθε γενοκτονίας είναι πάντα οι ίδιες,
και δεν είναι άλλες από την κυριαρχία και το κέρδος. Οι θύτες υπό την οµπρέλα ιδεολογηµάτων
όπως η φυλή, το έθνος και η θρησκεία προσπαθούν
να πείσουν ότι κάνουν κάτι ορθολογικά σωστό, ενώ
τα παραπάνω είναι µόνο το περιτύλιγµα που χρησιµοποιούν για να φτάσουν τελικά στην ουσία, ότι
δηλαδή αυτό που πραγµατικά επιζητούν είναι η δύναµη της επιβολής και το υλικό όφελος εις βάρος
των από κάτω και όλων όσων εµποδίζουν στην επίτευξη του στόχου τους.
Η γενοκτονία των αυτοχθόνων κατοίκων της αµερικανικής ηπείρου, ξεκινάει απ’ τους «πολιτισµένους» Ευρωπαίους. Πριν από τη µακροχρόνια
αλληλουχία σφαγών, παραβιάσεων συνθηκών και
επιδηµιών, οι Ευρωπαίοι πρώτοι στη σειρά και
απροκάλυπτα έκλεψαν τα εδάφη και κατέστρεψαν
τους αρχέγονους πολιτισµούς των ιθαγενών. Το
1492, όταν ο Χριστόφορος Κολόµβος «ανακάλυψε» την Αµερική, ψάχνοντας ένα συντοµότερο
δρόµο για τις Ινδίες, στις Μεγάλες Αντίλλες (Κούβα, Ισπανιόλα, Τζαµάικα) κατοικούσαν 1.5 εκατοµµύριο ιθαγενείς, ενώ µέχρι το 1550 δεν είχε
αποµείνει κανένας τους σ' αυτά τα νησιά. Οι αυτοκρατορίες των Μάγια και των Ίνκας, καταστράφηκαν ολοσχερώς µέσα σε είκοσι χρόνια από τους
Αλβαράδο και Φρανθίσκο Πιθάρο. Αντίστοιχες δολοφονίες εµφανίζονται και σε όλες τις άλλες περιοχές της Αµερικής όπου κατοικούσαν ιθαγενείς και
εντός µικρού χρονικού διαστήµατος σχεδόν αφανίστηκαν. Σφαγές παρατηρούνται και στην Τσιάπας,
στη Γουατεµάλα, στην Κολοµβία, στο Περού και
στη Χιλή µε τους ιθαγενείς να γίνονται θύµατα του
επεκτατισµού, των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών
και του εµπορείου. Η «πρόοδος» δε του βιοµηχανικού πολιτισµού, ωθεί ολοένα τους ιθαγενείς προς
αφιλόξενες περιοχές, αν δεν τους έχει ήδη στερήσει
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φεύγουν από τους καταυλισµούς που ονοµάζονται
«ειδικές περιοχές για Ινδιάνους» και είναι τα πρώτα
στρατόπεδα συγκέντρωσης που κάνουν την εµφάνιση τους επίσηµα. Όλοι οι ινδιάνοι από εκείνη τη
στιγµή είναι αιχµάλωτοι πολέµου και σταµατούν οι
συνάψεις συνθηκών. Το 1874 ο στρατηγός Τζορτζ
Κάστερ ανακοινώνει την ανακάλυψη χρυσού στην
γη των Λακότα και την επόµενη χρονιά ξεκινά
πόλεµος. Μια νέα συµφωνία παρουσιάζεται στους
αρχηγούς των Σιου, υπό την εκστρατεία που έµεινε
γνωστή ως «Πουλάτε ή πεινάτε. Υπογράψτε αλλιώς
δεν υπάρχει τροφή για την φυλή σας». Τη συµφωνία του Φορτ Λαράµι υπέγραψε µόνο το 10% και
ενώ απαιτούσε τουλάχιστον την υπογραφή των 3/4
του πληθυσµού της φυλής για να εκχωρηθεί η γη,
το συγκεκριµένο άρθρο, όπως ήταν αναµενόµενο,
αγνοήθηκε. Κατά το 1887 οι φυλές έχασαν εκατοµµύρια στρέµµατα. Το αµερικανικό όνειρο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας γης αποδείχθηκε πως ήταν ένας
έξυπνος τρόπος να διαχωρίσουν τους καταυλισµούς
ώσπου να µη µείνει τίποτα. Αυτή η κίνηση κατέστρεψε τους καταυλισµούς και διευκόλυνε την
περαιτέρω υποδιαίρεση και πώληση τους µε την
πάροδο κάθε γενιάς.
Το 1890 είναι η χρονιά της σφαγής στο Γούντεντ
Νι, όπου δόθηκαν 20 µετάλλια τιµής ανδρείας στο
ιππικό, τα περισσότερα που έχουν δοθεί µέχρι σήµερα σε µια µάχη. Έτσι ξεκινάει µια νέα εποχή
στην ιστορία των αυτοχθόνων Αµερικάνων. Η κυβέρνηση µε το Γούντεντ Νι ανοιχτά διακήρυξε τη
θέση της για τα δικαιώµατα των αυτοχθόνων, είχε
δε κουραστεί από τις συνθήκες, τους ιερούς λόφους
και τους χορούς των φαντασµάτων, και έτσι έφερε
τα κανόνια. Το 1900 ο πληθυσµός των γηγενών της
Αµερικής έφτασε σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Λιγότερο από 250.000 άτοµα εν ζωή συγκριτικά µε τα περίπου 8 εκατοµµύρια του 1492. Μόλις το 1968 οι
αρχές παραδέχτηκαν πως η «Υπηρεσία Προστασίας
των Ινδιάνων» δωροδοκούνταν από εταιρίες για να
κάνουν τα στραβά µάτια στις µαζικές δολοφονίες
(καταστροφές χωριών µε δυναµίτη,δηλητηριάσεις
µε φυτοφάρµακα και αρσενικό) και έπειτα να πουλούν τη γη τους.
Σήµερα βλέπουµε ότι η ανεργία σε αρκετούς ινδιάνικους καταυλισµούς κυµαίνεται στο 85-90%.

Κουτουρούκι - Ηρακλειο

Στις 18/1 εκδικάστηκε στα Χανιά η εργατική διαφορά που διεκδικούσαν οι 4 πρώην εργαζόµενοι του
µεζεδοπωλείου “Κουτουρούκι”. Παρόλο την
απόπειρα δηµιουργίας κλίµατος πασπαλισµένη µε
ανακρίβειες και ψέµµατα, από την αφεντικίνα, τον
δικηγόρο της και µια εργαζόµενη στην επιχείριση,
όσον αφορά το δήθεν ειδυλλιακό εργασιακό καθεστώς, η έδρα του δικαστηρίου αναγνώρισε τις ποινικές ευθύνες της εργοδοσίας, καταδικάζοντας την
σε 11 µήνες φυλάκιση µε τριετή αναστολή. Με αυτή την απόφαση µπαίνει η βάση για την πλήρη δικαίωση και αποζηµίωση των πρώην εργαζοµένων
σε έναν αγώνα που θα συνεχιστεί και µε άλλα δικαστήρια.
Ακόµα ένα περιστατικό εργοδοτικής ασυδοσίας
συνέβη στο Ηράκλειο στις 12/1. Συγκεκριµένα, εργαζόµενη σε επιχείριση καυσίµων προσέφυγε στην
Επιθεώρηση Εργασίας καταγγέλλοντας τον εργοδότη της για εργασιακά ζητήµατα, που αφορούσαν
την µη καταβολή δώρων και επιδοµάτων, ενώ µάλιστα σε µερικές περιπτώσεις ανάγκαζε τους εργαζόµενους να υπογράψουν ότι τα παρέλαβαν. Στην
τριµερή συνάντηση που κανονίστηκε, ο εργοδότης
όντας ερειστικός από την αρχή της διαδικασίας στη
συνέχεια επιτέθηκε και χτύπησε πολλές φορές
ακόµα και στο πρόσωπο την εργαζόµενη, όταν
αντιλήφθηκε ότι δεν είχε σκοπό να υποχωρήσει από
τις διεκδικήσεις της.
Από τα µεγάλα καταστήµατα των πολυεθνικών
εταιρειών, µέχρι τα µικρά "εναλλακτικά" µαγαζιά,
τα αφεντικά οφείλουν να καταλάβουν πως δεν είµαστε καθόλου µια οικογένεια, καθώς τα συµφέροντά µας απέχουν παρασάγγας. Οι συλλογικές
αντιστάσεις στους χώρους εργασίας είναι µονόδροµος ενάντια στην επισφάλεια, στα ξεχειλωµένα
ωράρια και στις ελαστικές σχέσεις που θέλει να µας
επιβάλει η αυθαιρεσία των αφεντικών. Κανένα από
τα εργασιακά δικαιώµατα δεν χαρίστηκε απλόχερα,
αλλά κατακτήθηκε µέσα από σκληρούς αγώνες.
Έτσι, επειδή οι εργατικοί αγώνες αποτελούν τον
βασικό πυλώνα της ταξικής πάλης, είναι επιτακτική
η στήριξή τους σε όλα τα επίπεδα.
Βέροια

Στις 14/1 οι φασίστες της χρυσής αυγής αποπειράθηκαν να ανοίξουν γραφεία στο κέντρο της
Βέροιας, ανακοινώνοντας τα εγκαίνια λίγες µονάχα
µέρες πριν, µήπως και προλάβουν τις αναµενόµενες
αντιδράσεις. Όµως, τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της πόλης λειτούργησαν άµεσα και σύντοµα
βγήκαν τα πρώτα καλέσµατα που καλούσαν την
κοινωνία σε εγρήγορση. Στη συνέχεια, και λίγες
ώρες πριν πολυδιαφηµισµένη τους φιέστα, 150 σύντροφοι εισέβαλαν και ισοπέδωσαν τα γραφεία
τους, αφήνοντας τους ναζίδες να πραγµατοποιήσουν εγκαίνια σε έναν κατεστραµµένο χώρο. Η
µέρα συνεχίστηκε µε αντιφασιστικές συγκε4

Τα γραφεία στέγασης αρνούνται να χτίσουν νέα
κτήρια και τα υπάρχοντα καταρρέουν. Κτήρια χωρίς ηλεκτρισµό, κατακλυσµένα µε µούχλα, µε πληθυσµό περίπου στο 90% να ζει κάτω από το
οµοσπονδιακό όριο φτώχειας και το 75% να υποσιτίζεται. Αιχµάλωτοι συνεχίζουν να γεννιούνται σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης ενώ ένα στα τρία παιδιά
πεθαίνει στους πρώτους 6 µήνες από τη γέννηση
του, και το προσδόκιµο όριο ηλικίας είναι κάτω
από τα 46 έτη (στις ΗΠΑ είναι 76 έτη). Ένας στους
τέσσερις είναι αλκοολικός ενώ το φθηνό κρακ
κάνει θραύση. Αυτό είναι ότι απέµεινε από έναν
ολόκληρο πολιτισµό αφού ότι καλύτερο είχε κλαπεί, το νερό, οι λόφοι, το χρυσάφι, η γη, η ζωή των
ιθαγενών.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι ο
τόπος όπου µια από τις δηµοφιλέστερες γιορτές, η
µέρα των ευχαριστιών, γιορτάζει µε µια ειρωνική
αθωότητα την ευχαριστία στον θεό για τα αγαθά
που της παρέχει, θάβοντας ταυτόχρονα πολύ βαθιά
στην από τους ίδιους µατωµένη γη την αλήθεια,
πως τα αγαθά που έχουν για να ζήσουν, κλάπηκαν
και καταπατήθηκαν µε τον αισχρότερο τρόπο εξοντώνοντας εκατοµµύρια ανθρώπους. Αυτά είναι τα
θεµέλια που χτίστηκε η Αµερική αυτή είναι και η
τεράστια κληρονοµιά µέσα σ' όλα τα άλλα που
αφήνει.

ντρώσεις, οι οποίες πλαισιώθηκαν από πλήθος αριστερών, αντιεξουσιαστικών και αντιφασιστικών οργανώσεων, ενώ η ΕΛΑΣ δεν θα µπορούσε να είναι
απούσα, αφού µε τις πολυπληθείς δυνάµεις της και
τις συνεχείς επιθέσεις στους διαδηλωτές, έσωσε
τους φασίστες από τα χειρότερα. Τις επόµενες
µέρες, οι δράσεις συνεχίστηκαν αµείωτα, µε τους
φασίστες να µένουν άφαντοι από το κοινωνικό πεδίο και να προτιµούν τη σιγουριά του µέρους που
ξέρουν καλύτερα από όλους, τις τρύπες τους!
∆εν έχουµε να προσθέσουµε κάτι, καθώς οι σύντροφοι τίµησαν και µε το παραπάνω το έντονο
αντιφασιστικό και κινηµατικό παρελθόν της
Βέροιας, στέλνοντας µε τις πράξεις τους σινιάλα
αντιφασισµού σε όλο τον ελλαδικό χώρο και όχι
µόνο.
Γεια στα χέρια τους!
Αερ οπλανοφόρ ο

Στις 6/10 έδεσε στη Σούδα το αµερικανικό αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ “USS George H.W. Bush”,
µε συνολικό πλήρωµα 6.000 στρατιώτες. Ο λόγος
της επίσκεψης αυτής δεν είναι άλλος από την “αναψυχή” και την “ξεκούραση” των νατοϊκών φονιάδων στα Χανιά. Ο αντιπεριφερειάρχης
Βουλγαράκης ευχαρίστησε τον διοικητή αµερικανικής βάσης, ενώ στη συνέχεια δήλωσε σε τοπικά
µέσα πως “η επίσκεψη αυτή, θα αποτελέσει τονωτική ένεση για την τοπική οικονοµία, ειδικά αυτήν
την περίοδο εκτός τουριστικής αιχµής”. Στη συνέχεια, πήραν σειρά ένα τσούρµο από µαγαζάτορες
της πόλης, οι οποίοι έσπευσαν να ανοίξουν κακήν
κακώς τα καταστήµατα τους, για να προλάβουν να
επωφεληθούν από αυτή την τροµερή ευκαιρία αιµατοβαµµένων δολαρίων. Σαν να µην έφταναν όλα
αυτά, για την εξυπηρέτηση των σεξουαλικών “αναγκών” του πληρώµατος, έφτασαν από άλλες πόλεις
300 ιερόδουλες.
Αυτοί, οι οποίοι σκούζουν µήνες τώρα πως η ενδεχόµενη άφιξη 500 προσφύγων θα διαταράξει την
οµαλή και την εύρυθµη λειτουργία της πόλης, είναι
οι ίδιοι που υποδέχονται µε ανοιχτές αγκάλες τους
φυσικούς υπαίτιους της προσφυγιάς. Από την επίσηµη πολιτεία και τους λοιπούς καταστηµατάρχες
προφανώς δεν περιµέναµε κάτι παραπάνω, απλώς
φανερώνεται ξανά το θράσος που τους διακατέχει,
καθώς αποδεικνύεται για άλλη µια φορά πως η
ανάγκη τους για πλουτισµό είναι υπέρµετρη. Σε αυτούς λοιπόν, που µε µοναδικό κίνητρο το κέρδος
πατάνε επί πτωµάτων και φυλάνε κατουρηµένες
ποδιές µη λογαριάζοντας διόλου την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, ένα µονάχα έχουµε να δηλώσουµε:
Ουστ από δω σιχάµατα!

«Μό νο όταν το τελευταίο δέντρ ο πεθάνει και το τελευταίο

ποτάµι δη λη τη ρ ιαστεί και το τελευταίο ψάρ ι πιαστεί, θα

καταλάβο υµε ότι δεν µπο ρ ο ύµε να φ άµε χρ ή µατα.

– Ινδιάνικη παρ ο ιµία τη ς φ υλή ς Κρ ι»

« Ήταν τόσο πρ οοδευ τικός
τελικά ο Μπάρ ακ Χου σείν
Οµπάµα;»

Φ

υσικά και όχι. Ο 44ος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών απλά είχε µία πολύ καλή οµάδα
στον τοµέα της διαφήµισης και του πολιτικού
marketing. Ένα φρέσκο πρόσωπο, µε τολµηρό
5

Μπους Τζ. ανά τον κόσµο τα αντιπολεµικά κινήµατα και αρκετά διεθνή µέσα, κατακεραύνωναν τις
εξωτερικές πολιτικές τους, κάτι που µε την θητεία
Οµπάµα παρατηρείται ύφεση, παρότι το Αµερικανικό κράτος έχει επέµβει -άµεσα ή έµµεσα- στρατιωτικά στο βόρειο Πακιστάν, στην Ονδούρα, στην
Λιβύη, στη Συρία, στη Σοµαλία, στο πραξικόπηµα
της Υεµένης, συντηρώντας έτσι το επικερδέστατο
εµπόριο πολέµου.
Ο Αµερικανός πρώην πρόεδρος κέρδισε το νόµπελ
ειρήνης για την δουλειά του ενάντια στα πυρηνικά
όπλα, κάτι το τραγελαφικό γιατί δεδοµένου κατά
πρώτον ότι ήταν στην έδρα λίγους µόλις µήνες και
κατά δεύτερο γιατί συνέχισε τον πόλεµο µε µη
επανδρωµένα αεροσκάφη (Drones) στην Μέση
Ανατολή και πιο συγκεκριµένα στο Β. Πακιστάν,
όπου σύµφωνα µε στρατιωτικές διαρροές εκτός από
στρατιωτικούς στόχους χτυπήσανε και χτυπάνε άοπλους πολίτες, αναγκάζοντας τους σε εκτοπισµό.
Το πρόγραµµα «Πόλεµος ενάντια στην Τροµοκρατία»(“War on Terror”) που ξεκίνησε από τον Τζορτζ
Μπους µετά τις επιθέσεις αεροπειρατείας στις
11/09/2001, το συνέχισε και το επέκτεινε ο Οµπάµα
µε τις πολεµικές συρράξεις σε διάφορα σηµεία ανά
την υφήλιο και µε το Patriot Act που στην ουσία
καταργεί κάθε ελευθερία (έστω και θεσµική), που
σύµφωνα µε το σύνταγµα, ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει
χωρίς δίκη, έτσι ο οποιοσδήποτε µπορεί να βρεθεί
φυλακισµένος χωρίς να γνωρίζει γιατί και χωρίς να
έχει δικαίωµα επικοινωνίας ή δικηγόρου.
Ήτανε άλλο ένα πολιτικό κάθαρµα; Σίγουρα ήταν

πρόγραµµα σχεδόν αριστερό -τουλάχιστον για τα
δεδοµένα της Βορείου Αµερικής-. Προεκλογικά
έταξε το κλείσιµο της φυλακής-στρατοπέδου συγκέντρωσης Guantanamo κάτι που φυσικά και δεν
έγινε. Προσπάθησε να αναδιαρθρώσει το σύστηµα
υγείας µε το λεγόµενο -ανεπίσηµα- “Obamacare”
(Affordable Care Act) και να το φέρει στα πρότυπα
του κράτους «πρόνοιας» όπως τα περισσότερα
«ανεπτυγµένα» κράτη. ∆ηλαδή ένα σύστηµα που
θα στηρίζεται από τις εισφορές του δηµόσιου τοµέα. Το εν λόγω σύστηµα δέχθηκε δριµεία κριτική
τόσο από το Ρεπουµπλικανικό κόµµα όσο και από
το ∆ηµοκρατικό αλλά και από πολλούς Αµερικανούς πολίτες. Κριτική γιατί θα ανέβαζε την φορολογία κατά αναλογία του εισοδήµατος, αλλά και
γιατί το κράτος θα κρατούσε τα σκήπτρα της ζωής
και του θανάτου για τους φτωχούς. Κάτι που φυσικά θυµίζει ακόµα µια καλοστηµένη προπαγάνδα,
γιατί δεν ξεχνάµε πως τα πάντα ανήκουν στο κεφάλαιο και όταν µιλάµε για την υγεία µιλάµε για
µια πολύ µεγάλη επιχείρηση που δεν έχει σκοπό να
χάσει ούτε πινάκιο φακής, άσχετα εάν στις ΗΠΑ
υπάρχουν 50.000.000 ανασφάλιστοι και 25.000.000
µισό-ασφαλισµένοι πολίτες.
Αλλά όπως τα πάντα, ο τοµέας της υγείας στις
ΗΠΑ (και όχι µόνο) είναι καπιταλιστικός τζόγος και
κατέληξε να γίνει απλά ένα υπό ανταγωνισµό σύστηµα υγείας µεταξύ κράτους και ιδιωτικών εταιριών ασφάλισης, χωρίς συνταγµατική προστασία,
που εν τέλη µε την νέα προεδρία του Ντόναλντ
Τραµπ καταργήθηκε εν µία νυκτί.
Κατά τις προεδρίες Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ
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η εξαναγκαστική εργασία αποτελούν καθηµερινότητα κατά τη πάροδο της ιστορίας στις φυλακές
των ΗΠΑ, όπως ταυτόχρονα και οι πολύµορφες κινητοποιήσεις των έγκλειστων. Ένα σηµαντικό όµως
κοµµάτι που πρέπει να αναφερθεί έστω επιγραµµατικά πριν δούµε την κατάσταση στις φυλακές σήµερα και τι οδήγησε στην κινητοποίηση των από
µέσα, είναι τα γεγονότα που αφορούν την εξέγερση
στη φυλακή Άττικα καθώς οι ίδιοι οι κρατούµενοι
συνδέουν τους δύο αυτούς αγώνες µεταξύ τους και
γι' αυτό τον λόγο ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους
συµβολικά στις 9 Σεπτέµβρη.

και είναι. Είναι υπαίτιος και αυτός και το επιτελείο
του αλλά και όλο το αµερικανικό Κογκρέσο για
τόσους θανάτους παγκοσµίως, για την παγκόσµια
φτώχεια και δυστυχία. Είναι άλλος ένας ρατσιστής
και ισλαµοφοβικός που κατείχε θέση εξουσίας και
δεν αρνείται να το εκφράσει:
«Α υτό πο υ µε ανη συχεί και πρ έπει να µας ανη συχεί είναι ότι ακό µα και να νικη θεί το Ισλαµικό Κρ άτο ς, το
υπο βό σκω ν πρ ό βλη µα τω ν δυσαρ εστη µένω ν σο υνιτώ ν
σε όλο το ν κό σµο και ειδικότερ α σε κάπο ιες απ’ αυτές
τις περ ιοχές όπω ς η Λ ιβύη και η Υεµένη . Ε κεί ένας νεαρ ό ς χω ρ ίς πρ ο οπτικές για το µέλλο ν, κο ιτάζει γύρ ω

Αύγουστος 1 970: Οι κρατούµενοι της φυλακής Άττικα ξεκινούν κινητοποιήσεις για υψηλότερους µισθούς και πιο φθηνά είδη πρώτης ανάγκης.

το υ και ο µό νο ς τρ όπο ς να απο κτή σει σεβασµό και δύναµη είναι να γίνει µαχη τή ς. »

Νοέµβριος 1970: Στη φυλακή Folsom πραγµατοποιείται η µεγαλύτερη απεργία σε διάρκεια στις
ΗΠΑ.

« Η δικτατορ ία του εγκλεισµού είναι ο καθρ έφτης της δηµοκρ ατίας»

Ιούνιος 1 971 : Πέντε κρατούµενοι ιδρύουν το Attika
Liberation Faction (ALF) για βελτίωση συνθηκών
και οργάνωση οµάδων αυτοδιδασκαλίας πολιτικής
αγώνας των κρατουµένων ενάντια στη σκλα- θεωρίας.
βιά που λαµβάνει χώρα τους τελευταίους µήνες στις
φυλακές των ΗΠΑ, είναι ένας αγώνας που έχει βα- Ιούλιος 1 971 : Το ALF παρουσιάζει λίστα είκοσι
θιές ρίζες στην Β. Αµερική. Έχει ξεκινήσει από τον επτά αιτηµάτων στον επίτροπο σωφρονισµού
17ο αιώνα µε την καταναγκαστική µεταφορά και
(άµεση) υποδούλωση των µαύρων και συνεχίζεται 21 Αυγούστου 1 971 : Ο George Jackson (ο οποίος
µέχρι σήµερα καθώς οι καταστάσεις ελάχιστα είχε δολοφονήσει ένα δεσµοφύλακα) δολοφονείται
έχουν αλλάξει. Ο ρατσισµός, τα βασανιστήρια και από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές San
Οι αλυσίδες από ατσάλι ή από µετάξι είναι πάντα
αλυσίδες. (Φ. Σίλερ)
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έναν ακόµη αγώνα ενάντια στην καταπίεση, την
απλήρωτη εργασία, τη σκλαβιά, την κατάχρηση
εξουσίας, εν γένει δηλαδή την εξουσία αυτή καθεαυτή.
Σήµερα στις ΗΠΑ βρίσκονται 2,5 εκατοµµύρια
αιχµάλωτοι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ το
ποσοστό των φυλακισµένων αναλογικά µε τον
πληθυσµό της χώρας είναι το µεγαλύτερο παγκοσµίως (0,7%). Αισχρές συνθήκες όπως αυτή της
δουλείας, του υπερ-συνωστισµού, της έλλειψης
πρόσβασης στην περίθαλψη και στην τροφή χαρακτηρίζουν την κατάσταση των κολαστηρίων της
χώρας. Η πλειοψηφία των φυλακών έχει ιδιωτικοποιηθεί αλλά ακόµα και οι υπόλοιπες (οµοσπονδιακές, πολιτειακές) στηρίζουν τη λειτουργία τους
στην καταπίεση των κρατουµένων υποχρεώνοντας
τους σε δουλειά αµελητέων ή και καθόλου απολαβών σε πολυεθνικές, σε φυτείες, στην στρατιωτική
βιοµηχανία κλπ. Συγχρόνως, ανθρωποφύλακες επιτηρούν την κάθε κίνηση τους µε την βοήθεια τεχνολογικών µέσων και συχνά επιβάλλουν
πειθαρχικά µέτρα.
Οι φυλακές εξαρτώνται ολοένα περισσότερο απ’
τη σκλαβιά και τον βασανισµό για να διατηρούν τη
σταθερή λειτουργία τους. Σύµφωνα µε την αστική
δικαιοσύνη και κατά την 13η τροπολογία* του
αµερικανικού συντάγµατος, οι κρατούµενοι βρίσκονται σε καθεστώς δουλείας για τα αδικήµατα
που κατηγορούνται.
Ο συνδυασµός όµως της συγκεκριµένης τροπολογίας
µε την ύπαρξη διατάξεων που αφορούν τους «κώδικες
για τους µαύρους»
(Black Codes), οδήγησε τους πρώην
σκλάβους στο να
καταδικάζονται σε
καταναγκαστικά έργα.
Έτσι κράτος και
κεφάλαιο κερδοσκοπούν
στις
πλάτες των κρατουµένων οι οποίοι
αποτελούν τους
ιδανικούς εργάτες.
Μπορεί µε τα
χρόνια να αντικατέστησαν µερικά
βασανιστήρια όπως
το µαστίγιο µε άλλα πιο κοινωνικώς αποδεκτά αλλά
τα περισσότερα παραµένουν ίδια όπως η αποµόνωση, τα καθίσµατα καθήλωσης, το ξεγύµνωµα και οι
σωµατικοί έλεγχοι. Βασανιστήρια που δεν έχουν σε
τίποτα να διαφοροποιηθούν από αυτά παλαιώτερων
εποχών. ∆ουλεία που δεν έχει πολλά να χωρίσει από
εκείνη που βίωναν οι πρόγονοί τους στην Αµερική
αιώνες πριν.
Μερικούς µήνες µετά την έναρξη της απεργίας, οι

Quentin.
22 Αυγούστου 1 971 :

ρία

Ολοήµερη σιωπηρή διαµαρτυ-

.

300 κρατούµενοι ζητούν τη µεταφορά τους στο νοσοκοµείο της φυλακής και το
καταλαµβάνουν
30 Αυγούστου 1 971 :
.

∆ύο κρατούµενοι εµπλέκονται
φραστικά µε υπαρχιφύλακα και τους πάνε αποµόνωση µε το ζόρι. Οι κρατούµενοι απαιτούν απτήν
διοίκηση να επιστρέψουν οι δύο συγκρατούµενοί
τους από την αποµόνωση αλλιώς θα κάψουν τη φυλακή.

8 Σεπτεµβρίου 1 971 :

9-1 3 Σεπτεµβρίου 1 971 :

εξέγερση ως κορύφωση µιας σειράς
αγώνων για πολιτικά δικαιώµατα
των µαύρων και
για τα δικαιώµατα
των κρατουµένων.
Πραγµατοποιείται
κατάληψη και καταστροφή της Άττικα. Ίσως η πιο
αιµατηρή εξέγερση
σε φυλακές.

Στη Νέα Υόρκη ξεκινάει η

9 Σεπτεµβρίου 2016:

Σαράντα πέντε χρόνια
µετά οι φυλακές
της Αµερικής βρίσκονται πάλι σε αναβρασµό µε
αγώνες και κινητοποιήσεις κατά της σκλαβιάς και
ενάντια στον εγκλεισµό.
Στις κινητοποιήσεις συµµετείχαν ανδρικές και γυναικείες φυλακές σε όλες τις ΗΠΑ, ενώ την αρχή
έκαναν οι κρατούµενοι στην Νεµπράσκα και στη
Φλόριντα βάζοντας φωτιά στα κολαστήρια. Με πολύ γοργούς ρυθµούς το ίδιο κλίµα µεταφέρθηκε και
στις υπόλοιπες φυλακές της χώρας, ξεκινώντας
8

κρατούµενοι συνεχίζουν να αγωνίζονται µε ποικίλους τρόπους. Πραγµατοποιούν µαζικές απεργίες
πείνας, κάνουν ολική ή µερική αποχή εργασίας και
συσσιτίου, κάνουν κατάληψη στα πόστα εργασίας,
αρνούνται να συµµορφωθούν στα καθήκοντα λειτουργίας, συγκρούονται µε τους φύλακες ενώ σε
ορισµένες πτέρυγες εξεγείρονται και καταστρέφουν
τις υποδοµές. Ο κατασταλτικός µηχανισµός του
κράτους προσπαθεί µε κάθε τρόπο -αποµόνωση, εκδικητικές µεταγωγές, βασανιστήρια, απειλές για τα
συγγενικά πρόσωπα των απεργών- να καταστήσει
αδύνατη την επικοινωνία µεταξύ των κρατουµένων
αλλά και αυτή µε τους έξω. Σε ορισµένες δε φυλακές, έχουν παρατηρηθεί και άλλου τύπου βίαιες και
αποτρόπαιες συµπεριφορές όπως κλείδωµα των
κρατουµένων στα κελιά και ρίψη δακρυγόνων
(Τέξας), καθολικό κλείδωµα στα κελιά για µέρες µε
βρώµικο ή και καθόλου φαγητό. Απειλές σωφρονιστικών υπαλλήλων ότι θα αµολήσουν σκυλιά κατά
των κρατουµένων και πολλά άλλα προκειµένου να
εκφοβίσουν και να επιβάλλουν την τάξη.
Σε πολλά µέρη του κόσµου πραγµατοποιήθηκαν
δράσεις αλληλεγγύης στους έγκλειστους αγωνιστές
των ΗΠΑ. Στον ελλαδικό χώρο συγκεκριµένα συµµετείχαν στις δράσεις αυτές τόσο οι εντός, όσο και
οι εκτός των τειχών. Πραγµατοποιήθηκε κατάληψη
της ελληνοαµερικανικής ένωσης στις 26 Σεπτεµβρίου ενώ στις φυλακές Κορυδαλλού έγιναν παρεµβάσεις από τις πτέρυγες Α,Γ,∆ µε άρνηση
µεσηµεριανού κλειδώµατος και µε την ανάρτηση
πανό (∆’ πτέρυγα). Ψηλαφίζοντας το ιστορικό νήµα
που συνδέει το χτες µε το σήµερα αντιλαµβανόµαστε πως λίγα πράγµατα έχουν αλλάξει. Ο ρατσισµός που βασιλεύει πολλά χρόνια στην Βόρεια
Αµερική συνεχίζει να αποµονώνει, να τιµωρεί και
να φυλακίζει ανθρώπους, άλλοτε µε µαστίγια και
σήµερα µε εκλεπτυσµένα βασανιστήρια που δεν ζηλεύουν σε τίποτε το ένδοξο για τους εξουσιαστές
παρελθόν. Ο συντηρητισµός µιας ολόκληρης χώρας
ξεχειλίζει γεµάτος µίσος για την διαφορετικότητα,
εχθρευόµενος τους άθεους, τους απάτριδους και
τους αγωνιστές. Οι κεφαλαιοκράτες εκµεταλλεύονται ανθρώπινες ζωές για την απρόσκοπτη κερδοσκοπία πολυεθνικών κολοσσών. Το “σωφρονιστικό
σύστηµα” επιχειρεί να βρει χώρο στο κοινωνικό πεδίο και προσπαθεί να δηµιουργήσει σύγχρονους,
καλοκουρδισµένους σκλάβους.
Τόσο τότε όσο και τώρα, από τη µια το κράτος και
το κεφάλαιο δηµιουργούν εχθρούς και τους εκδικούνται, από την άλλη όµως ο αγώνας ενάντια στην
σκλαβιά συνεχίζεται. Η ιστορία έχει να µας διδάξει
πως τίποτε δεν τέλειωσε. Όσο υπάρχουν φυλακές,
καταπίεση, εγκλεισµός, σκλαβιά τόσο θα υπάρχει
και ο κόσµος του αγώνα που θα κινητοποιείται και
θα αντιστέκεται ενάντια σε κάθε είδους µορφή
εξουσίας.

« Οι ναζί στον χώρ ο της
εκπαίδευ σης»

Σ

τις 17/01 20 περίπου χρυσαυγίτες µε επικεφαλής τον Λαγό εισέβαλλαν στο Α' ∆ηµοτικό Σχολείο
Νέου Ικονίου, στο Πέραµα και τραµπούκισαν δασκάλους και γονείς, λόγω της συνέλευσης που θα
γινόταν στο σχολικό συγκρότηµα για το θέµα της
φοίτησης των παιδιών προσφύγων, ενώ οι µπάτσοι
που βρίσκονταν απέξω έµειναν αµέτοχοι. Οι φασίστες ισχυριζόντουσαν πως ήταν γονείς και κάτοικοι
της περιοχής, λίγες µέρες µετά όµως αναγνωρίστηκαν απο συντρόφους και δεν είναι άλλοι από µέλη
της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής αλλά
και άλλων περιοχών.
Οι γονείς και οι δάσκαλοι τους ξεµπρόστιασαν και
τους ανάγκασαν να φύγουν ενώ απάντησαν µε πορείες και συγκεντρώσεις δηλώνοντας πως τα παιδιά
αυτά είναι ευπρόσδεκτα στα σχολεία του Περάµατος.
Σηµαντικό να αναφέρουµε πως την ίδια ηµέρα πριν
τέσσερα χρόνια χρυσαυγίτες δολοφονούν τον
27χρονο µετανάστη Σαχσάτ Λουκµάν στα Πετράλωνα στις 17 Ιανουαρίου 2013.

« Για τα τελευ ταία γεγονότα στα

Τ

Ιωάννινα»

ην ηµέρα "απελευθέρωσης" των Ιωαννίνων, στις
21/02, συγκεντρώθηκαν αντιφασίστες/ες στην κατάθεση στεφάνων όπου παρεβρίσκοταν κάτω από το
σκέπαστρο της εθνικής ενότητας µια µείξη βουλευτών
τόσο του Σύριζα όσο και της Χ.Α. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε πορεία η οποία εξέφραζε ξεκάθαρα χα-

*(µε την οποία το 1865, 3.5 εκατοµµύρια Αφροαµερικανοί απέκτησαν την «ελευθερία» τους)
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ρακτηριστικά ενάντια στον
φανίζετε η τήρηση της
φασισµό και το κράτος.
νοµιµότητας και των
Οι προστάτες του κράτους
τυπικών διαδικασιών
απάντησαν µε βία και κατααπό µεριάς κράτους.
στολή όπως ήταν αναµεΚάτω από τις αισχρές
νόµενο µε αποτέλεσµα να
ανακοινώσεις των κραπροσαχθούν έξι άτοµα και τα
τικών παλιάτσων που
τέσσερα εν τέλη να συλληκουνάν τα χέρια τους
φθούν. Να σηµειωθεί επίσης
πέρα δώθε για να τραότι ένα άτοµο κατέληξε στο
βήξουν πάνω τους τα
νοσοκοµείο, µε δύο ώρες
φώτα (η κράτηση του
καθυστέρηση εφόσον
παιδιού ήταν σκόπιµη) βλέπουµε, πως η
κανείς δεν ενδιαφέρθηκε
κράτηση του παιδιού
για την κατάσταση της
χρησιµοποιήθηκε ως
υγείας του. Η όξυνση
µέσω
εκβιασµού
της καταστολής, οι
προς τους γονείς του
τραυµατισµοί, οι τραδιότι εκείνοι επέλεµπουκισµοί, οι προξαν την άµεση εναντίωση ενάντια στο
σαγωγές και οι
συλλήψεις µε µια αριστερή απόχρωση τα τελευταία κράτος µέσω του ένοπλου αγώνα.
χρόνια δεν µας φοβίζει, πρωτίστως µας αηδιάζει. ∆εν θα
Το κράτος διαθέτει πολύµορφους µηχανισµούς
σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε ενάντια σε κάθε έκ- καταστολής που χρησιµοποιεί ποικιλοτρόπως αναφανση του φασισµού µε όλα τα µέσα που διαθέτουµε. λόγως την περίπτωση. Μια τέτοια περίπτωση είναι
και εκείνη της κράτησης του 6χρονου παιδιού. Το
ζήτηµα έγκειται λοιπόν όχι στο αν το κράτος είναι
« Έ νας εξάχρ ονος όµηρ ος»
αισχρό και χρησιµοποιεί ανήθικα µέσα ή µια επιφανειακή νοµιµότητα για την επίτευξη των στόχων
τις 5 Ιανουαρίου 2017 συλλαµβάνεται η Πόλα του, αυτό το ξέρουµε ήδη, αλλά στο γεγονός πως
Ρούπα και η Κωνσταντίνα Αθανασόπουλου µέλη δεν κρατά πλέον ούτε τα προσχήµατα ψεκάζει ηλιτου επαναστατικού αγώνα. Σε µια κίνηση τραµπου- κιωµένους, περνάει µέτρα λιτότητας , διαχειρίζεται
κισµού το ελληνικό κράτος επικαλείται το νόµο πε- το µεταναστευτικό µε στρατόπεδα συγκέντρωσης
ρί προστασίας ανηλίκων και πήρε στα χέρια του το και όλα αυτά γίνονται πιο εύκολα κάτω από ένα
6χρονό παιδί της Π.Ρούπα και του Ν.Μαζιώτη.
αριστερό προσωπείο.
Έτσι έχουν τα γεγονότα, πολλά ειπώθηκαν και αρ- Αναγνωρίζουµε λοιπόν πως είτε δεξιά είτε αριστεκετά γράφτηκαν. Σε αυτούς που έσπευσαν να πουν ρή κρατική διαχείριση έχουµε, το κράτος παραδοπως το κράτος απλά εφάρµοσε την προβλεπόµενη σιακά αποτελεί το µακρύ χέρι του κεφαλαίου και
νοµοθεσία, απαντάµε πως δεν έχει να κάνει µε την στόχο έχει τη διατήρηση µιας νοµιµότητας για την
νοµοθεσία όταν ένας εισαγγελέας ανηλίκων δια- διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του καπιτατάζει την άµεση ψυχιατρική νοσηλεία ενός παιδιού λιστικού συστήµατος.
ουσιαστικά υγιούς καθώς και την συνεχή αστυνοµιΕµείς από µεριά µας ωφείλουµε να απαντάµε
κή του παρακολούθηση. Ακόµα, η νοµοθεσία δεν άµεσα απέναντι στους τραµπουκισµούς του κρατιπροβλέπει την απαγόρευση της επικοινωνίας του κού µηχανισµού µε τα µέσα που διαθέτουµε. Καπαιδιού µε τους άµεσους συγγενείς του.
νένας τραµπούκος δεν θα πρέπει να φοβίσει το
Παρατηρούµε λοιπόν πως µόνον σαν πρόσχηµα εµ- δίκαιο των κοινωνικών αγώνων.

Σ
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« Τα σχέδιά του ς δεν θα
περ άσου ν.
Να αντισταθού µε στην κρ ατική
τρ οµοκρ ατία»
∆.Κου φοντίνας, Κ.Γου ρ νάς
Φυλακές Κορυδαλλού, 2014

Η τακτική της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης και η
συνέχισή της από την αριστερή, στερεί το δικαίωµα
των αγωνιστών ∆ηµήτρη Κουφοντίνα και Κώστα
Γουρνά να πραγµατοποιήσουν τις άδειες που δικαιούνται. Για τον πρώτο δε, έχει ειπωθεί γραπτώς
ότι του απαγορεύεται η άδεια επειδή είναι αµετανόητη η στάση του πάνω στο ζήτηµα της ένοπλης
πάλης. Οι µάσκες έχουν πέσει προ πολλού, αφού η
αριστερά προεκλογικά υποσχόµενη αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης εντός των τειχών, σεβασµό
στα δικαιώµατα των κρατουµένων, κατάργηση του
τροµονόµου κ.α µε σκοπό να κερδίσει ψήφους, δείχνει µε τις πράξεις της όλον αυτό τον καιρό, το
πραγµατικό της πρόσωπο που δεν είναι άλλο από
αυτό της εξουσίας. Προφανώς δεν πέφτουµε από τα
σύννεφα, εφόσον το κράτος µε κάθε του απόχρωση
ανέκαθεν µεταχειρίζεται ειδικά τους πολιτικούς του
αντιπάλους, ενώ εσκεµµένα δεν αναγνωρίζει την
ταυτότητα των πολιτικών κρατουµένων. Οι περιπτώσεις του ∆.Κουφοντίνα και του Κ. Γουρνά δεν
είναι µεµονωµένες, (απαγωγή εξάχρονου γιου του
Ν. Μαζιώτη και της Π. Ρούπα, δίωξη Θεοφίλου,
επικήρυξη του Σεϊσίδη και πολλά άλλα) είναι
απλώς µια απόδειξη του κράτους ότι δρα µε αποκλειστικά φρονηµατικούς και εκδικητικούς όρους
απέναντι σε όποιον/α αντιστέκεται. Εµείς από την
µεριά µας δεν θα αφήσουµε την δικαστική ασυδοσία, την αφαίρεση δικαιωµάτων και την κρατική
καταστολή να καταπατούν αυθαίρετα και την παραµικρή ελευθερία που έχει αποµείνει στους έγκλειστους συντρόφους µας. Θα σταθούµε στο πλευρό
κάθε πολιτικού κρατουµένου και θα παλέψουµε για
την άµεση χορήγηση αδειών του κοµµουνιστή ∆η-

µήτρη Κουφοντίνα και του αναρχικού Κώστα
Γουρνά, µέχρι το κράτος να υποχωρήσει.
« Για του ς µετανάστες στην Παλιά

Σ

Ηλεκτρ ική»

τις 24/2 αποβιβάστηκαν στην παραλία του Τερσανά 60 µετανάστες, ανάµεσά τους και ένα παιδί 4
ετών. Στη συνέχεια και αφού πέρασαν από το αστυνοµικό µέγαρο για την καταµέτρηση, καταγραφή
της εθνικότητάς και την λήψη των στοιχείων τους,
οδηγήθηκαν συνοδευόµενοι στο κλειστό γήπεδο
της Παλιάς Ηλεκτρικής στην Α. Γογονή. Παρ' όλες
τις συγκεχυµένες πληροφορίες που δίναν οι
µπάτσοι σε σχέση µε την κατάσταση της υγείας
τους και το µέλλον που τους επιφυλασσόταν, η κι11

νητοποιήση αλληλέγγυου κόσµου ήταν άµεση. Τις
επόµενες µέρες, οργανώθηκαν παρεµβάσεις στο
κλειστό γήπεδο, µε σκοπό την υποστήριξη των µεταναστών, την έκφραση αλληλεγγύης, όπως και τη
δήλωση διαθεσιµότητας για την κάλυψη των βασικών αναγκών (δικηγόροι, τροφή, ρούχα κτλ). Οι
µπάτσοι µε τη σειρά τους, εκπληρώνοντας για άλλη
µια φορά το καθήκον τους ως κρατικοί εντολοδόχοι, κλείδωναν κάθε φορά τις πόρτες του γηπέδου, µην επιτρέποντας έτσι στους αλληλέγγυους
να έρθουν σε άµεση επαφή και επικοινωνία µε τους
µετανάστες. Λίγες µέρες αργότερα, κι ενώ οι µετανάστες ήταν ουσιαστικά εσώκλειστοι στις εγκαταστάσεις της Παλιάς Ηλεκτρικής, κανονίστηκε η
µεταφορά τους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
στην Κόρινθο.
Προφανώς και δεν περιµέναµε κάτι παραπάνω από
το κράτος και τους δήθεν αριστερούς διαχειριστές
του. Η απαγόρευση εισόδου στους αλληλέγγυους,
σε συνδυασµό µε την ανάθεση της φύλαξης και της
περίθαλψης αποκλειστικά σε θεσµικά κατοχυρωµένους φορείς (µπάτσοι, ΜΚΟ, κ.α.), δυστυχώς
αποδεικνύει για ακόµα µια φορά τον βρώµικο και
τον απάνθρωπο ρόλο του κράτους. Ο κόσµος του
αγώνα, όντας και ο ίδιος καταπιεσµένος, οφείλει
να σταθεί δίπλα στα ταξικά του αδέλφια και να
σπάσει στην πράξη το καθεστώς εξαίρεσης και
αποκλεισµού που επιχειρείται να εδραιωθεί στις
πλάτες των απόκληρων αυτού του κόσµου.

εφηµερ ίδα δρ όµου
κυ κλοφορ εί το φύ λλο 3 6

